
KOPLOWITZ I BILL GATES GESTIONEN L'AIGUA DE RODA

La  gestió  del  subministrament  i  sanejament  de  l’aigua  és  un  servei  públic  competència  dels 
ajuntaments. No obstant,  aquests poden decidir  com organitzar-lo:  directament o indirectament amb 
diferents tipus de concessions a empreses privades.

A Roda de Ter, des del passat 1 d'octubre l'empresa privada AQUALIA gestiona l'aigua de la xarxa i la 
factura  als  ciutadans.  AQUALIA  és  una  empresa  del  grup  FCC  (Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas) els màxims accionistes de la qual són la Koplowitz i en Bill Gates; representants de les grans 
fortunes mundials i del capital especulatiu.

La concessió a AQUALIA és per 15 anys prorrogables, un període de temps abusiu. En general, els 
contractes  de  concessió  donen  moltes  avantatges  a  la  part  privada  i  afavoreixen  la  seva  actitud 
oportunista.  Quan  en  les  licitacions  es  consideren  seriosament  costos  i  responsabilitats  aquestes 
passen a ser poc atractives per als operadors privats. A Roda de Ter actualment les empreses privades 
es barallen entre elles per acaparar aquest mercat (SOREA, antic gestor de la xarxa ha demandat la 
resolució del concurs).

El Grup de Defensa del Ter considera que l'aigua és un bé comú i no es pot mercadejar amb ella. 
L’aigua té dimensions socials, culturals i ecològiques que no són protegides ni garantides per les forces 
de mercat.  Per tant,  reduir  la seva gestió exclusivament  a la  prestació del  servei és perillós  per la 
vulnerabilitat d’aquest recurs.

L’argument de la complexitat  tècnica i que la capacitat  de gestionar-la només és possible en mans 
privades no té sentit. Ans al contrari: la gestió privada comporta abandonament de les infraestructures, 
dades poc fiables sobre els clients i recursos hídrics degradats. Un dels primers signes negatius és la 
pèrdua, per part de l’administració, del control sobre els coneixements tècnics del sistema i el nivell 
exacte dels beneficis.

L’enemic del què públic no és allò que és privat, si no que tant per l'un com per l’altre el què és perillós 
és la incompetència, la ineficàcia i l’apropiació. La millor defensa del què és públic és fer les coses amb 
rigor, professionalitat, eficiència i en recerca del bé comú. Una gestió municipal de l’empresa de l’aigua - 
si hi ha voluntat política i està ben gestionada - resultarà positiva per les arques municipals i repercutirà 
directament en la ciutadania (qualitat del servei, reducció de preus i recuperació ambiental de les fonts 
de captació).

Una gestió pública de l’aigua és una opció viable que ja s’està duent a terme a diferents municipis de 
Catalunya i a ciutats europees com París, Berlin, Rennes, Niça... 

La gestió  municipal  ofereix  un servei  més equitatiu,  més transparent,  més eficient,  i  a  llarg 
termini, un millor servei i més sostenible. La remunicipalització és una opció creïble, realista i 
atractiva. 
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